Til foreningens weekend træ f den 2- 4. september var der foredrag med Niels Jø rgensen fra Rigshospitalets afdeling for Væ kst og Reproduktion den 3. september. I lø bet af foredraget blev mange
emner med relation til AGS berø rt, dels som en egentlig del af foredraget dels som en del af den
meget livlige diskussion, der fulgte foredraget. Nedenstående er ikke et egentligt referat, men en
opsummering af nogle af de emner, der blev diskuteret. Niels Jø rgensen og Katharina Main, der
begge er læ ger på Rigshospitalets Afdeling for Væ kst og Reproduktion, har gennemgået nedenstående for at sikre, at de faktuelle oplysninger er så korrekte som muligt.
De formelle regler for hvor patienter med AGS har krav på at behandlet
Sundhedsstyrelsen har i sin vejledning om ”Specialeplanlæ gning og lands- og landslandsdelsfunktioner i sygehusvæ senet”(2001) udarbejdet retningslinjer for, hvor patienter med forskellige sygdomme bø r kontrolleres. Et af kriterierne for at patienter med en given sygdom skal behandles på et
sygehus med lands- og landslandsdelsfunktion, er blandt andet, at sygdommen er sjæ lden, og at
behandlingen af hensyn til erfaringsopsamling derfor bø r ske få steder.
AGS bliver betragtet som en sjæ lden sygdom, der bø r behandles på et sygehuse med lands- og
landslandelsfunktion. Yderligere betragtes det at behandle bø rn med AGS som ekstra kompliceret,
hvorfor bø rn har krav på at blive fulgt på Rigshospitalets afdeling for Væ kst og Reproduktion. Behandlingen af voksne betragtes som mindre kompliceret. Voksne med AGS har således krav på at
blive behandlet enten på Rigshospitalet, Odense Universitetshospital, Å rhus Universitetshospital
eller Aalborg Sygehus. Der er frit valg, hvilken afdeling man ø nsker at væ re tilknyttet. Dog er det
sådan, at man som voksen selv skal betale for transportomkostningerne til og fra hospitalet, hvis
man ikke ø nsker at benytte den næ rmeste afdeling med lands- og landslandsdelsfunktion.
Uafhæ ngigt af at behandlingen af AGS kan centraliseres til relativt få sygehusafdelinger, kan det
væ re nyttigt at have en vis tilknytning til det lokale sygehus af hensyn til de tilfæ lde, hvor man på
grund af akut sygdom eller uheld har brug for hurtig hjæ lp i form af indlæ ggelse eller lignende.
Hvordan Kommunalreformen kommer til at æ ndre på ovennæ vnte er ikke afklaret, men umiddelbart
må det forventes at ikke æ ndres vedrø rende behandlingen af AGS.

Hvordan behandlingen er organiseret på Rigshospitalets afdeling for Væ kst og Reproduktion
Afdelingen har både bø rne- og voksenspecialister indenfor hormonsygdomme. Der er 4 bø rnelæ ger
involveret i kontrollen og behandlingen af bø rn med AGS. Der er kun en voksen-endokrinolog (Niels Jø rgensen) ansat på afdelingen.
Det typiske er, at der foretages en kontrol i afdelingens ambulatorium 4 gange om året. I nogle tilfæ lde kan det dog væ re nø dvendigt med hyppigere kontroller. Det kan væ re i situationer, hvor der
skal ske stø rre æ ndringer i behandlingen, eller hvis behandlingen har væ ret svæ r at styre.
Når bø rnene er ved at blive voksne bliver det i samråd med den enkelte patient besluttet, hvor kontrollen bø r fortsæ tte i voksentilvæ relsen. Det kan enten væ re på Rigshospitalet eller en af de andre
afdelinger med lands-og landslandsdelsfunktion, der er næ vnt ovenfor.
Afdeling for Væ kst og Reproduktions har et tæ t samarbejde med den anden endokrinologiske afdeling på Rigshospitalet, der er blevet styrket, når det gæ lder kontrollen af kvinder med AGS. Når
bø rnene bliver voksne, vil pigerne få tilbud om, at den ambulante kontrol overgår til endokrinolo-
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gisk afdeling og gynæ kologer med speciel erfaring i AGS i stedet for at fortsæ tte på afdeling for
Væ kst og Reproduktion. Meget ofte har voksne kvinder med AGS behov for at tale med en kvindelige læ ge, hvilket der er mulighed for på endokrinologisk afdeling. Hvis mæ ndende fortsæ tter kontrollerne på Rigshospitalet, er det generelt på afdeling for Væ kst og Reproduktion.
Hvad kontrolleres
Personer med AGS mangler en del af binyrebarkfunktionen, hvilket i blodprø ver viser sig ved
• Mangel på cortisol (det naturlige glukokortikoid), som erstattes med Hydrokortison, Dexametason eller Cortisonacetat.
• Mangel på aldosteron (det naturlige mineralokortikoid), som erstattes af Florinef eller Fludrokortisonacetat.
• Overproduktion af androgener (som er mandlige kø nshormoner).
Det er i store træ k de tre hormongrupper, som er vigtige at kunne måle for at kunne regulere den
medicinske behandling bedst muligt. Målingen af disse hormoner og deres regulering kontrolleres
ved de ambulante konsultationer.
Spytprø ver kan i ø jeblikket ikke analyseres med tilstræ kkelig præ cision for at væ re anvendelige.
Der arbejdes på sagen, men det er også fortsat uafklaret om spytprø ver vil blive gode nok til at afspejle helhedssituation. Man kan kun måle eet hormon i spyt (17-OH-P), og derfor skal kontrollen
over lang sigt altid også inkludere blodprø ver. Der indsamles i ø jeblikket også erfaring med filterpapir, som vil give mulighed for at tage blodprø ven ved et lille prik i fingeren. Dette vil på sigt
kunne klares hjemmet. Hvis man skal have ”en profil”over dagen for at regulere balancen bedst
muligt, vil det kunne væ re et nyttigt supplement til de almindelige blodprø ver, der tages ved de ambulante kontroller.
Binyrekrise
Binyrekrise er den situation, hvor man mangler sine binyrehormoner i udtalt grad. Hos lidt stø rre
bø rn og voksne viser symptomerne sig ved mavesmerter, opkastning, feber og eventuelt krampetendens. Hvis man måler i blodprø ver vil saltbalancen væ re forskudt i retning af lavt natrium og hø jt
kalium (som ikke må forveksles med kalcium, der er kalk) og lavt blodsukker. Blodtrykket vil desuden væ re nedsat i varierende grader og ubehandlet risikerer man kredslø bschok, som er livstruende.
Ved feber og ulykker ø ges behovet for binyrebarkhomonet cortisol. I sådanne situationer skal man
derfor tage ekstra af præ paratet, der erstatter cortison (oftest Hydrokortison). Ved 38 grader fordobler man og ved 39 grader tredobler man. ved operation og narkose giver man betydeligt mere; op til
10 gange sæ dvanlig dosis.
Der hersker tvivl om man behø ver ekstra Hydrokortison ved psykiske stress situationer, f.eks. eksamen. Her er den enkelte person med AGS nø dt til at gø re sine egne erfaringer, da der synes at
væ re store individuelle forskelle.
Det er vigtigt at understrege, at det ikke er Florinef eller Fluorohydrokortisonacetat (Fludrokortisonacetat), der skal ø ges ved feber, sygdom og ulykker men Hydrokortison (Dexametason eller Cortisonacetat) som anfø rt ovenfor.
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Diagnosticering af nyfødte med AGS
De symptomer, der fø rer til diagnosticering af AGS hos en relativt nyfø dt dreng er symptomer på
binyrekrise, som skal behandles hurtigt. Piger diagnosticeres ofte fø r binyrekrise indtræ der idet man
mange gange får mistanke om AGS på grund af medfø dte forandringer i kø nsorganer.
Tidlig diagnose er vigtig men også svæ r fordi binyrekrisen i nyfø dthedsperioden ligner andre alvorlige tilstande såsom meningitis (hjernehindebetæ ndelse), mavemundsforsnæ vring og hjertefejl.
Læ gerne ved afdelingen for væ kst og reproduktion underviser både medicinstuderende og læ ger
under uddannelse til speciallæ ger og en del af denne undervisning går ud på at gø re læ gerne bedre
til, at stille en hurtig og præ cis diagnose.
Hvis man af den ene eller anden grund allerede fø r fø dselen ved, at et barn vil fø des med AGS, kan
man starte behandling i fø rste levedø gn og dermed undgå, at barnet får svæ re symptomer på grund
af manglende behandling. Nogle bø rn med AGS har en normal saltbalance og udvikler derfor ikke
binyrekrise i nyfø dthedsperionden. Disse bø rn diagnosticeres fø rst enten i bø rnehavealderen eller
senere på grund af begyndende behåring eller saltkriser, som oftest kun viser sig under akutte sygdomme.
En stor del af personer med AGS bliver fø dt uden at man på forhånd har mistanke om, at de vil have AGS. Der er derfor ingen tvivl om, at det vil væ re en fordel, hvis man på en nem og sikker måde
kunne screene for AGS allerede ved fø dslen. En sådan screening findes allerede i nogle lande, og
det diskuteres i ø jeblikket om den skal indfø res i Danmark også.
11-hydroxylasedefekt
Der findes forskellige genetiske årsager til AGS; den hyppigste er mangel på enzymet 21hydroxylase. Andre enzymmangler (11-hydroxylasemangel, 3-beta-HSD) er meget sjæ ldne. De kan
give et symptombillede, der minder om det, man ser ved 21-hydroxylasemangel. Ofte er disse tilstande mildere og diagnosen derfor mere vanskelig at stille.
Knuder i testikler
Hvis drenge og mæ nd ikke får tilstræ kkeligt med glukokortikoid kan det blandt andet give knudedannelser i testiklerne. Knuderne er godartede og må ikke forveksles med en cancertilstand. Til
trods for den godartede natur kan knuderne påvirke testiklernes sæ dproduktion i nedadgående retning. Det er ikke ualmindeligt, at mæ nd med AGS og knuder i testiklerne har en nedsat sæ dkvalitet,
der påvirker deres frugtbarhed i negativ retning. Knuderne kan komme inden for ganske få måneder, men kan til gengæ ld væ re svæ re at slippe af med igen. Oftest kan man se knuderne ved ultralydsundersø gelse fø r end man kan mæ rke knuderne. I lø bet af de seneste år er man blevet mere opmæ rksom på disse knuder, og på Rigshospitalet tilbyder vi regelmæ ssig ultralydsundersø gelse af
testiklerne som led i den almindelige kontrol. Der kan ikke gives nogle faste regler for hvornår, man
skal starte med at kontrollere for testikel knuderne, men fra begyndelsen af pubertetsalderen vil
væ re et godt bud.
Livsvarig behandling.
AGS er en tilstand, man kommer til at leve med hele livet. Noget af det vigtigste er, at man i lø bet
af barneårene læ rer selv at blive ansvarlig for at tage sin medicin. Derved vil man som voksen stå
godt rustet til at fortsæ tte behandlingen, så man får en liv, der ikke bliver præ get af problemer relateret til AGS.
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